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Apie konservatorius, prezidentę ir energetinę nepriklausomybę 

Vaidas Leksstutis 

Rusai puola ir labai puola, 
tik kaip ir kodėl nelabai kalbama. 
Metiniame LR Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės pranešime galima 
pastebėti konservatoriškos pakrai-
pos u ž u o m i n ų , kai Tauta 
gąsdinama rusais ir mulkinama 
energetine nepriklausomybe. 

Pradėkime nuo rusų - ką jie 
blogo padarė Lietuvai? Gąsdinama 
labai stipriai, bet nė vienas faktas 
ar konkretus atvejis nepaminimas, 
tik svaidomasi keleto kompanijų 
„Gazprom" ir „Rosatom" pava-
dinimais. 

Kas gi tos kompanijos, ar jos 
atstovauja Rusijai ir ar joms 
suteikta tokia teisė? Ne. Jos neat-
s tovau ja Rusi ja i , tai t ė ra 
paprasčiausios įmonės - tokios 
kaip ir „Orlean Lietuva" arba „Wil-
liams International", kuriai buvo 
padovanota „Mažeikių nafta" už 
vieną litą. 

Labai dažnai kalbama apie 
energetinę nepriklausomybę ir 
siekiama sukurti įvaizdį, kad Li-
etuvos politikai labai stengiasi jos 
siekti. Pradėkime nuo vėjo jėgainių, 
kurių prismaigstė visą Žemaitiją 
vos ne žmonėms ant galvų, to 
nepamatysi Vokietijoje, Olandi-
joje ar kitoje ES šalyje. Žmonėms 
gyventi darosi sunkiau, o ten kur 
j ė g a i n ė s , kai k u r i e m s ir 
nebeįmanoma, nes triukšmas, in-
fragarsas, šešėliavimas žmones 
tiesiog išveda iš proto. 

Galiausiai vėjo energetika yra 
visiškai nenaudinga Lietuvai, o 
netgi nuostolinga, nes vėjo jėgainių 
elektra yra brangi ir ją vėjų jėgainių 
parkų savininkams valstybė 
kompensuoja. Kompensuoja iš 
mūsų mokesčių mokėtojų pinigų. 

Visiškas absurdas yra tai, kad 
vėjų jėginių parkai yra statomi Li-
etuvos verslininkų, o paskui par-
duodami užsienio kompanijoms. 

Pavyzdžiui, Kretingos rajone 
esantys vėjų jėgainių parkas 
atiteko Rusijos kompanijai... 

Apie mažesnes naftos kainas, 
nepriklausomybę ir konkurenciją 
rinkoje buvo kalbama valstybei 
statant Būtingės naftos terminalą, 
bet šiandien apie tai niekas 
nebekalba, nes ir pats terminal-
as nebe valstybės rankose. 

Šiandien s ta tomos vėjo 
jėgainės, atominė elektrinė, 
suskystintų dujų terminalas, ele-
ktros jungtys, ieškoma skalūnų 
dujų, bet realaus teigiamo rezul-
tato Lietuvos Žmogui nematome 
ir vargu ar matysime. Apie kokią 
energetinę nepriklausomybę 
svaigstama? Kiek dar ilgai mūsų 
politikai mulkins Lietuvos 
žmones? 

Bandėme šiuo klausimu 
pasikalbėti ir LR Seime. 
Susi t ik imą organizavo S. 
Šetbaras, iki gyvo kaulo (geriau 
būtų užkietėjęs) konservatorius, 
pats susitikimas buvo daugiau 
nei cirkas... 

Nuvykome į prezidentūrą, 
išsakėme visas grėsmes Lietuvai 
ir jos žmonėms, mus išklausė LR 
Prezidentės patarėja ir pažadėjo 
suorganizuoti apvalaus stalo 
pasitarimą, kuriame dalyvautų 
Energetikos ministerijos atstovai 
ir kiti žinovai. 

Praėjus kelioms dienoms 
susi laukėme skambučio iš 
prezidentūros ir buvo paaiškinta, 
kad susitikimą galimą suorgani-
zuoti, bet su sąlyga, kad nebus 
eskaluojama tema, jog vėjo 
jėgainės yra nuostolingos Lietu-
vai. Žinoma, mes atsisakėme 
tokio susitikimo, nes prasmės 
nelieka kalbėti apie kažką ir bet 
kaip. 

SkalUnų dujos - dar vienas 
didelis nesusipratimas, stumi-
a m a s p a č i o s D a l i o s 
Grybauskaitės. Esmė ta, kad 

JAV kompanija, kuri nori sprog-
dinti Žemaitijos žemę ir išgauti 
iš žemės gelmių skalūnines dujas, 
pasakė, kad pigesnių dujų Li-
etuva negaus, nes produkcija bus 
parduodama rinkos kainomis. 

Kyla klausimas, kodėl turime 
sprogdinti savo žemę ir teršti 
savo vandenis? Kaip teigia Lietu-
vos mokslininkai ir žinovai, kad 
šis gavybos būdas neišvengiamai 
prives prie katastrofos ir geriamo 
vandens užteršimo. 

Vandenį užteršiame, dujų pi-
giau negauname, padarome 
neištaisomą žalą gamtai. Kyla 
klausimas, kodėl mūsų politikai 
negali vieną kartą nustoti loti 
kaip alkani šunys ant kaimyninės 
Rusijos. Mums atrodo, kad tas 
lojimas ir sukelia dujų ir kitų 
išteklių kainas. 

Žemaičiai per keturias dienas 
su r inko visos Žemai t i jos 
b e n d r u o m e n i ų b e i 
nevyriausybinių organizacijų 
parašus su antspaudais ir 
p raneš imu, kad žemaičiai 
kategoriškai pasisako prieš dujų 
gavybą ir žva lgybą . Šis 
pranešimas buvo nuvežtas į 
prezidentūrą ir buvo bandyta 
susitikti pokalbiui su LR prezi-
dente. Prezidentūra kuo puiki-
ausiai žino, kad visuomenė yra 
gerai pasikausčiusi ir turi rimtų 
specialistų bei žinovų. Taigi 
prezidentė, nenorėdama apsi-
juokti prieš visuomenę, atsisakė 
susitikti su Žemaitijos atstovais 
pokalbiui dėl skalūnų dujų gavy-
bos ir žvalgybos Žemaitijoje. Dar 
vienas keistas pastebėjimas, kai 
LR prezidentė Dalia Grybauskaitė 
LR Seime ruošėsi skaityti „savo" 
metinį pranešimą, Darbo parti-
jos atstovai bandė išreikšti savo 
nepasitenkinimą ant popieriaus 
lapų užsirašę „Prieš kišeninę 
teisėsaugą", „STOP politiniam 
susidorojimui", tais užrašais buvo 

vedama į degradacijos liūną, ku-
riame ES jau sėdi. Degradacija -
tai tokia būsena, kuri ilgai 
neišsilaiko kaip, pavyzdžiui, vy-
tinta dešra, ji pūva ir neturi 
ilgalaikės perspektyvos. Lietuvi-
ams lieka iškentėti, kol ES ir JAV 
su savo „vertybėmis" supus ir 
visiškai susinaikins. 

Lietuvos žiniasklaidoje pa-
sirodantys apklausos duomenys 
apie LR Prezidentės populiarumą 
gal kam ir susuka smegenis, bet 
daugelis jau supranta, kad tai yra 
eilinis blefas ir tuo bent jau 
žemaičiai nebepatikės. 

Žemaičiai labai intensyviai 
svarsto visas įmanomas galimybes 
apginti savo Žemę, Tautą ir gėlą 
vandenį nuo šitokių kiauliškų 
politikų sprendimų ir protu 
nesuvokiamų aferų prieš savo 
Tautą. 

Amerikiečių bendrovė „Chev-
ron" Vyriausybei pranešė, jog 
t raukias i iš konkur so dėl 
angliavandenilių išteklių naudo-
jimo. Tokį sprendimą kompanija 
p r i ė m ė m a t y d a m a , j o g 
angliavandenilių gavybai Lietu-
voje nebaigta formuoti įstatyminė 
bazė ir dėl galimai didelio vietos 
bendruomenių pasipriešinimo. 

labai nepatenkintas iki gyvo 
kaulo (geriau būtų užkietėjęs ar 
įdomiau įsisenėjęs) konservato-
rius Andrius Kubilius - jis kaip 
bažnyčios patarnautojas lakstė 
per eiles ir bandė tuos lapus 
nuplėšti. 

Ką ta i d e m o n s t r u o j a ? 
Padlaižiavimą prezidentei ir norą 
įtikti jai. Ar turi Lietuva ištikimą 
Lietuvai prezidentę? NE. Neturi 
nei prezidentės, nei ministrų. 
Keletas LR Seimo narių bando 
tokiais būti, bet apgailestaujame, 
kad jiems tai padaryti nelabai 
seksis, nes kiekvienas realiai turi 
vadinamąjį kompromatą ir juo 
kai kas gali bet kada pasinau-
doti. 

Žinoma, negalime kaltinti vien 
tik padlaižių konservatorių, yra 
baisesnių virusų, tokių kaip lib-
eralizmas, kurio visiška viršūnė 
yra kanibalizmas, bet tikėkimės, 
kad iki šito nenusirisime. 

P r e z i d e n t ė s p r a n e š i m e 
i šg i rdome b o b u č i ų lygio 
svaičiojimus apie „kažkokius fil-
mukus" ir „pseudožaliuosius" -
ar tai buvo kalbama apie 
žemaičius, kurie nori apginti savo 
vandenį nuo JAV teršalų? 

Ką daryti? Praktiškai nieko, 
lieka tik stebėti, kaip Lietuva 

FAKTAI: 
„Gazprom" dujų kaina už 1000m3: 
•Europai ~ 1053 lt (vad. "rinkos kaina") 
•Lietuvai ~ 1260 lt 
•Galutinė kaina Lietuvos vartotojams 2710 lt 

•Lietuvoje kasmet suvartojama apie 3 mlrd. m3 
•Sunaudotų dujų suma 8 130 000 000 litų 
•Skirtumas tarp „Gazprom" kainos ir galutiniam vartoto-
jui „tik" 4 350 000 000 litų 

Visi tarpusavyje susiję 
Mūsų valstybėje nėra teisinės sistemos, nes viskas yra klanų ir 

korumpuotų pareigūnų rankose. Pamąstykite patys - kodėl milijardinės 
aferos, akivaizdžios vagystės netiriamos, kalti neišaiškinami, nors 
žinomi? Nes visi jei tarpusavyje susiję. Kodėl Andrius Kubilius 
nesikreipė į prokuratūrą, kad būtų iškelta baudžiamoji byla už „LEO 
Lt" aferą, surijusią 3 milijardus litų, Gediminui Kirkilui ir kompani-
jai? O todėl, kad socdemai net nebandė patraukti konservatorių 
baudžiamojon atsakomybėn dėl „Williams" aferos, „Lietuvos kuro", 
Lietuvos prekybinio laivyno, Žemės ūkio banko, Taupomojo banko 
ir kito šalies turto išparceliavimo. VISI TARPUSAVYJE SUSIJĘ. 

„Anot A. Kubiliaus, Lietuvą ištikusio ekonominio nuosmukio 
priežastys yra šios: 
1. Sumenko užsienio rinkų poreikis, todėl mažėja Lietuvos ekspor-
tas, o tai smukdo ekonomiką. Smunkant ekonomikai, mažiau suren-
kama pinigų į valstybės biudžetą. 
2. Pasaulyje išsibalansavo prekių ir pinigų rinkos, todėl reikia laukti 
jų susibalansavimo, tada ir ekonomika atsigaus. 
3. Nekilnojamojo turto kainų burbulas buvo labai išpūstas, reikia 
palaukti, kol jisai susprogs. Tada ir atsigaus statybų sektorius ir 
ekonomika. 
Taip sakant, nieko mes čia padaryti negalime, reikia laukti Dievo 
malonės. Na, o kol sulauksime Dievo malonės, tvarkomės taip, kaip 
suprantame ir mokame. " 

n a Julius Veselka 

Užteks melo, žmonės privalo žinoti tiesą. Prisidėti gali kiekvienas! 
Parama laikraščiui LT747180500002700087 "Šiauliu bankas" Banko kodas (BIC/SWIFT) CBSBLT26 
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Kas yrai Lietuvos verslo naikintojai, arbai kur- kišime pieną? 
Vygantas Kelertas 

Lietuvos purvasklaida ir politikai 
trimituoja apie Rusijos sankcijas 
Lietuvai. Lietuvos konsulas Kalin-
ingrade: „Maskva vykdo nepaskel-
btą blokadą". Butkevičius: „Vežėjų 
blokada yra Rusijos ekonominis 
karas". Užsienio reikalų ministeri-
ja net suskubo pareikšti, kad jei 
Rusija ir toliau kabinėsis tikrinda-
ma, ši kreipsis į Europos Komisiją, 
kad pastaroji kreiptųsi į Pasaulio 
prekybos organizaciją. O pats 
užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius, paklaustas, ar Lietuva 
gali imtis atsakomųjų priemonių 
Rusijos taikomam nuodugniam 
Lietuvos vežėjų patikrinimui, in-
terviu „Reuters" sugebėjo pasaky-
ti: „Mes galėtume taikyti tokias 
pačias priemones". Kažin ar jis pats 
sugalvojo taip „užvemti", ar kažkas 
iš JAV ambasados pašnibždėjo. 
Manyčiau, kad už viso to stovi jAv, 
kuri 100 % davė žalią šviesą mūsų 
valdžios atmatėlėms gilesnei kon-
frontacijai su Rusija... Akivaizdu, 
jei Lietuvos valdžios gudručiai, 
tokie kaip L. Linkevičius, darys 
tokius pareiškimus, Lietuvos ver-
slininkai praras gabalą Rusijos 
rinkos. Ir kas tada? Briuselis padi-
dins eksporto kvotas lietuviškiems 
pieno produktams? 

Ir kaip čia neprisiminus konserv-
atorių 2007 m. dokumento RUSI-
JOS SULAIKYMO STRATEGIJA 
arba ž inomo kaip RUSIJOS 
ĮTAKOS LIETUVOJE MAŽINI-
MO PLANAS. Jau daugybę metų 
nuo Nepriklausomybės atkūrimo 
yra pilamas purvas ant mūsų 
kaimynų. Perskaičius tą konserv-
atorių dokumentą, plaukai piestu 
atsistoja. Sveikas protas klausia - ar 
visa ta „blokada" nėra tik logiškas 
Rusijos atsakomasis žingsnis? Tad 
kas atsakingas už mūsų verslo žlug-
dymą? Rusai? Kaip jus, gerbiamie-
ji verslininkai, jaustumėtės, jei kas 
nors piltų mėšlą ant jūsų? Jus pa-
prasčiausiai nutrauktumėte sant-

ykius. Mūsų valdžios pseudoeli-
tui giliai nusispjauti ant lietuviško 
verslo. Kalbamasi tik su korpo-
racijomis iš „ten". Įsigaliojus 
laisvos prekybos sutarčiai tarp 
ES ir JAV, mūsų lietuviškam ver-
slui ateis labai sunkios dienos. 

Rusijai aiškiai nepatinka per 
didelis Lietuvos kišimasis, arba, 
kaip pasakytų patys valdžiažmo-
giai, - tarpininkavimas, stumiant 
Ukrainą link ES. Ne per seniau-
siai globalizmo viruso platintoja 
Dalia Grybauskaitė Ukrainoje 
susitiko su Ukrainos prezidentu 
Viktoru Janukovičiumi ir pasi-
untė „labai aiškų signalą" - ES ir 
Amerika yra pasiruošusi geo-
politiniams pasikeitimams, kurie 
bus labai „draugiški" Rusijos 
atžvilgiu. Ten buvo „derinamos" 
ES ir Ukrainos Asociacijos ir 
„laisvosios" prekybos sutarties 
pasirašymo detalės. Geopolitiškai 
kalbant, Ukrainą bandoma 
įtraukti į „europietiškomis ver-
tybėmis" grįstą ES ir NATO. 
„Gynybinis aljansas" vis labiau 
artėja prie Rusijos sienų. Ryt 
Ukraina įstos į ES, o poryt, 
žiūrėk, bus įtraukta ir į NATO. 
Opozicija parengiamajam darbui 
jau paruošta. Rusija supranta, 
kad anglosaksai bando visais 
būdais susilpninti Rusijos įtaką 
Europoje. Gana tiksliai geopolit-
inę analizę pateikia kontro-
versiškas Vladimiras Žirinovskis, 
kai buvo pakalbintas išsakyti savo 
nuomonę dėl to, kas vyksta Siri-
joje ir kaip visa tai įsipaišo į ben-
drą paveikslą. 

Į šį klausimą derėtų pažvelgti 
giliau. JAV ir jų sąungininkams, 
Izraeliui, Saudo Arabijai ir Turki-
jai, reikia priartėti prie Irano 
sienų. Sirija tam trukdo. Be to, 
reikia „išlaisvinti" Sirijos teritori-
ją arabiškų dujų ir naf tos 
vamzdžių nutiesimui į Europą. 
Sirija yra kliūtis. Todėl kaltas ne 
režimas ir ne Asadas - tai tik 
pretekstas prisikabinti. Naudojo 

jie zarino dujas ar nenaudojo. 
Reikia pašalinti Siriją kaip 
tarptautinės teisės subjektą. Tada 
bus galima nutiesti dujų ir naftos 
vamzdį iš Kataro ir kitų arabiškų 
valstybių į Europą, kartu susmū-
giuojant Rusijai, gaunančiai geras 
pajamas tiekiant dujas Europai 
- 30 % viso biudžeto pajamų. Na, 
ir tai ne svarbiausia. Svarbiausia 
suduoti smūgį Iranui, kitaip tie 
banditai, kurie šiandien šturmu-
oja Damaską, stovės tiesiogiai 
prie Irano sienų. O tai Izraelio 
tikslas - dėl to, kad Izraelis bijo 
Irano raketų. Na, ir tai ne svar-
biausia. 

Svarbiausia suvienyti visus 
kovotojus, kurie pasišildė savo 
rankas svetimu krauju Afganis-
tane, Irake, Libijoje, Egipte ir 
Sirijoje. Kad jie prisiartintų prie 
pietinių Rusijos sienų, pietinio 
Kaukazo - ir ten, Azerbaidžane, 
Armėnijoje ir Gruzijoje, sukeltų 
chaosą. Čia neišvengiamai įsi-

trauks ir Turkija. Čia iškils ir 
Kursko klausimas. Tai yra žaidi-
mas, kuris užsitęs keletą metų. 
Apskritai tai destabilizuos padėtį 
Kaukaze ir, jeigu Europos at-
siplėšimas nuo Rusijos dujų yra 
ekonominis smūgis, tai Kaukazo 
destabilizacija yra politinis 
smūgis. Galiausiai ir tai ne viskas. 
Reikia juk „užmesti" ir Kinijai. 
Tada to regiono destabilizacija 
per Iraną ir Afganistaną juda link 
vakarinio Turkestano. O ten 
kašgarai, uigūrai, dunganai (kinų 
kilmės musulmonai). Taip bus 
galima žaisti iki XXI amžiaus 
vidurio. O kvaršina galvą - As-
adas blogas ar geras. Tegu šimtą 
kartų Asadas bus geras, vis tiek 
jie jį smukdys. Šimtą kartų tegu 
pasikeičia režimas Irane - jų reži-
mas nedomina. Kaip Rusija. Car-
as blogas - nėra caro. Komunistai 
blogi - nėra komunistų. Kas 
blogai? RUSIJA BLOGA! Reika-
linga Rusijos teritorija. Todėl, 

kad jau jie viešpatauja Europoje, 
Amerikoje. O kaip apglėbti Aziją, 
milžinišką Aziją, kurioje pusė 
žmonijos? Reikia VIEŠPATAUTI 
MASKVOJE! 

Genda sūreliai, pienas, griau-
namas verslas... Ir už tai kaltė 
tenka Prezidentūrai ir konserva-
toriams, kurie visiškai nenori 
atsakyti už savo politiką... Juoką 
kelia paskutinis Kubiliaus vadi-
namasis „musė kanda drambliui" 
pirstelėjimas: „Tokio prekybinio 
karo akivaizdoje Lietuvos politikai 
turi vienytis", kviečiant partijų ir 
valdžiažmogių institucijų pasitar-
imą dėl bendros pasipriešinimo 
strategijos. Apie kokią pasipriešin-
imo strategiją jis čia kalba? Manau, 
kad jis su savo RUSIJOS SULAI-
KYMO STRATEGIJA jau prisika-
riavo su kaimynais... O Lietuvos 
valdžios partiniai tikrai vienijasi, 
kai pajunta sau pavojų. BET RU-
SAI MANO KITAIP - REIKIA 
ATSAKYTI UŽ „BAZARĄ". 

Kas išlaiko politines partijas Lietuvoje? 
Nuo 2012 m. uždraudus juridiniams asmenims remti politines 

partijas, pagrindinis politinių partijų finansavimo šaltinis yra valsty-
bės biudžeto dotacijos, t. y. mokesčių mokėtojų pinigai. Šiuo 
ekonomiškai sunkiu laikotarpiu kai valstybės gyventojai balansuoja 
ant skurdo ribos politinėms partijoms skiriami milijonai kurie vad-
inami asignavimais. Šie pinigai naudojami partijos veiklai - ilgalaikiam 
ir trumpalaikiam turtui įsigyti, atsiskaityti su darbuotojais, partijos 
skoloms apmokėti ir t.t. Neabejotinai dalis lėšų skiriama ir masiniams 
partijų suvažiavimams finansuoti, kuriuose rengiami grandioziniai 
koncertai, neretai be saiko vartojamas alkoholis, lėbaujama, kai kuri-
ais atvejais prieinama iki muštynių. 

Kitas svarbus iš Mūsų, mokesčių mokėtojų gautų pinigų panaudo-
jimo būdas yra politinės kampanijos finansavimas. Už mokesčių 
mokėtojų pinigus rodoma televizijos reklama, užsakomi straipsniai 
spaudoje, masiškai spausdinami plakatai, kurie veliau tampa šiuklėmis 
ir nusėja miestų gatves. Kitaip tariant, mums plaunamos smegenys 
už mūsų pačių pinigus. 

FAKTAI: 
• Šiuo metu Lietuvoje įregistruotos 45 politinės partijos kuri-

as sudaro 109 000 narių; 
• 2012 metais politinėms partijoms (pasi)skirta 20 278 000 

litų mokesčių mokėtojų pinigų; 
• 2013 m. politinėms partijoms numatoma skirti 18 999 000 

litų mokesčių mokėtojų pinigų; 
• 2012 m. daugiausia mokesčių mokėtojų pinigų atiteko 

konservatoriams - 5 141 900 litų, socialdemokratams - 3 466 
020 litų ir tvarkiečiams - 3 663 025 litų; 

Valstybės skola - didelė neužgydoma žaizda 
Visi žinome, kad visi politikai, 

prieš rinkimus dalina pažadus, 
o atėję į valdžią jų nevykdo. Tok-
iu būdu jie tiesiog papirkinėja 
patiklius rinkėjus ir tai dažniau-
siai suveikia. Kai kuriais atvejais 
p r i e š r i n k i m u s ž a d a m i 
neįgyvendinami dalykai, o atėjus 
į valdžią jie įvykdomi biudžeto 
lėšomis, taip didinant biudžeto 
deficitą. Atsiradus biudžeto defi-
citui kyla problema iš kur paimi 
pinigų ir "užkamšyti" atsiradu-
sias skyles. Kartais problema 
"išsprendžiama" apkarpant tar-

nautojų atlyginimus, lengvatas, 
įvedant naujus mokesčius. Tačiau 
2004 m. įstojus į ES mūsų poli-
tikai atrado naują problemų 
sprendimų būdą - paskolas. At-
sirado daugybė privačių bankų, 
fondų, kurie tik ir siūlosi suteik-
ti paskolas. Yra ir tokia privati 
organizacija - Tarptautinis va-
liutos fondas, kuris mūsų politi-
kams tarsi koks šeimininkas: kaip 
patars, taip mūsų politikai ir 
nuspręs. Taip nuosekliai visa Li-
etuvos valstybė ir ateities kartos 
yra klampinamos į prasiskolin-

imo pragarą. 
Žinoma daugelis ekonomistų ir 

analitikų pasakytų, kad skolintis 
normalu, ir tai daro daugelis val-
stybių, bet užduokime sau klausimą 
- prie ko priveda gyvenimas 
žmogų kuris nuolat gyvena iš 
paskolų? Ogi prie to, kad vieną 
dieną tas žmogelis labai to pasi-
gailės, ypač kai reikės grąžinti sko-
las, o nebus iš ko. Taip ir su Lietu-
vėle gali nutikti , be jokios 
atsakomybės politikams imant 
milijardines paskolas viena po ki-
tos. 

FAKTAI: 
• Lietuvos skola prieš įstojant į ES 12.05 mlrd. lt; 
• Lietuvos skola šiandien 52.69 mlrd. lt; 
• Vienam piliečiui tenkanti skolos dalis 17 572 lt; 
• Kasmet sumoki 649 lt palūkanų; 
• 2013 metais gražinta 5.4 mlrd. lt paskolų; 
• 2013 metais pasiskolinta 7.3 mlrd. lt; 
• 2013 metais išleista 2.5 mlrd. lt valstybės skolos palūkanoms bei skolos administravi-
mo sąnaudoms padengti; 
• Daugiausia pasaulyje skolinga JAV - 14,392,451,000,000 USD (97% BVP) ir Eurozona -
14,166,135,000,000 (120% BVP); 

Užteks melo, žmonės privalo žinoti tiesą. Prisidėti gali kiekvienas! 
Parama laikraščiui LT747180500002700087 "Šiaulių bankas" Banko kodas (BIC/SWIFT) CBSBLT26 
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N i e k a m n e r e i k a l i n g i p e n s i n i n k a i 
Vaidas Lekstutis 

Perskaičiau žurnalą „Interna-
tional Living", kuriame buvo 
aptarinėjama, kokioje šalyje gyven-
ti geriausia. Kriterijai buvo tokie: 
„gamta, sveikatos apsauga, pili-
etinė laisvė, kultūra, laisvalaikis". 
Iš 194 šalių Lietuva 22-oje vietoje. 
Vertinama buvo pagal balų skaičių. 
Daugiausia balų surinko Šveicari-
ja, Vokietija ir Prancūzija. Jos gavo 
po 81 balą. Rusija ir Kinija surinko 
po 55 balus. Lietuva gavo 73 balus. 
Pasirodo, mažai atsiliekame nuo 
Šveicarijos. 

Tik va, mano kriterijai ir tyrimai 
būtų visai kitokie. Aš skaičiuoju 
paprastai: „kiek vidutiniškai uždir-
ba žmogelis čia, Lietuvoje, ir kiek 
uždirba Šveicarijoje". Pasidomėjau 
Lietuvos statistikos departamente. 
Lietuvoje vidutinis 2011 metų mė-
nesinis užmokestis yra: moterų 
1903 litai per mėnesį, o vyrų 2199 
litų per mėnesį. Aš mėgstu visada 
apvalinti, ir tarkime, mūsų vidu-
tiniai atlyginimai per mėnesį yra 
2100. Dabar, jei skaitote ši straipsnį 
atsistoję, pasiūlysiu atsisėsti. Švei-
carijoje 2011 metais vidutinis dar-
bo užmokestis buvo 16367 litų per 
mėnesį. Suapvalinsiu, tai 16000 
tūkstančių litų. Apie pensijas ner-
ašysiu, nes pensininkai perskaitę 
gali gauti širdies infarktą ir mane 
apkaltins, kad dėl mano straipsnių 
miršta žmonės. 

Teko keliauti po Šveicariją ir 
pamenu, jog ten benzinas pigesnis 
nei Lietuvoje. Jo kaina lygiai 4 litai, 
kai Lietuvoje jo kaina buvo gerokai 
virš 4 litų. Maistas ten brangesnis, 
bet ne aštuonis kartus, kaip atly-
ginimų skirtumuose. Taigi iki 
tikrųjų Europos standartų mums 
dar toli „kaip per Baltijos jūrą me-
dine valtele". Lietuvoje vis dėlto 
gyventi „gera", nes tik čia pensin-
inkai sugeba iš gautų pinigų 
sumokėti daugiau nei gauna. 

Vienas pažįstamas, dirbantis 
„Maximoje" apsaugos darbuotoju 
pasakojo, jog per dieną pagauna 
po 15-20 vagiančių žmonių. Pusė 
jų pensininkai... Papasakojo ką jie 
vagia ir ką su jais daro, kai pagau-
na. Vagia makaronus, „šlapiankę", 
duoną, saldainius. Žmonėms 

nebeužtenka pinigų išgyvenimui. 
Neįstengdami nusipirkti vaistų 
vaistinėse, žmones renkasi pi-
gesnį variantą, vaistus perka vet-
er inar inėse vaist inėse, nes 
gyvuliams skirti vaistai, tepalai 
yra pigesni. Man asmeniškai apie 
tai rašyti netgi gėda... Bet tokia 
realybė, o nuo jos nepasislėpsi. 
Narkomanai vagia skutimosi 
peiliukus, brangią kavą, kad par-
davę gautų pinigų, narkotikų 
dozei. Pagavę na rkomanus 
kviečia policiją, o pensininkus 
dažniausiai paleidžia. Mano 
draugas sakė, jog nenori ilgai 
tampytis su tais pensininkais, nes 
buvo nė vienas atvejis, kai tek-
davo kviesti greitąją pagalbą. Iš 
baimės ir širdies infarktas gali 
ištikti. Narkomanai tai pripratę. 
Žino, išveš į policiją, palaikys 
porą valandų ir paleis. 

Tenka daug bendrauti su seny-
vo amžiaus žmonėmis, kurie 
supranta, jog dabartines pensijas 
jie gauna ne iš tų sukauptų 
pinigų, kuriuos jie uždirbo, o iš 
tų, kuriuos sumoka mūsų dabar-
tinių mokesčių mokėtojai. Teko 
nesenai skaityti visai neblogą 
knygą „Ieškau tikro Lietuvio". Ją 
parašė jau amžiną atilsį Filome-
na Taunytė. Rašytojai virš 80 
metų. Ji knygoje dažnai užsime-
na apie pensi j inio amžiaus 
žmones. Užkliuvo man keletas 
pastebėjimų. Kažin kiek yra Li-
etuvoje pensi j inio amžiaus 
žmonių ir kiek yra išmokama 
pensijoms pinigų? Pabandžiau 
pasidomėti ir surasti tuos skaiči-
us. Sužinojau įdomių ir keistų 
da lykų , ku r i e m a n ę s jau 
nebestebino. 

Lietuvoje vyrų senatvės pensi-
jos amžius yra 62 metai ir 6 mė-
nesiai. Moterų senatvės pensijos 
amžius yra 60 metų. Sužinojau, 
jog Lietuvoje nuo 2012 metų 
pamažu pradedamas tolinti pen-
sijinis amžius. Jis bus tolinamas 
4 mėnesiais per metus moterims 
ir 2 mėnesiais vyrams, kol 2026 
metais pasieks 65 metų ribą. Šiai 
dienai iki 65 metų pensijinio 
amžiaus Lietuvoje yra 103 tūk-
stančiai. Taigi, taip norima po 
truputį atsikratyti virš šimto tūk-

stančių pensininkų. Kaip sup-
rantu, pensininkams gyvenimas 
tik blogėja, o ne gerėja. Ar mes, 
prisivalgę ES standarto maisto, 
ilgiau gyventi pradėsime? 

Pasaulyje pagal gyvenimo 
trukmę mes esame 62 tarp 191 
šalių. Lietuvoje vidutinis gyven-
imo trukmės vidurkis 75 metai. 
Ilgiausiai gyvena Japonai ir An-
dora. Ten vidutinė gyvenimo 
trukmė 84 metai. Grįžtant prie 
senatvės pensijų, tai Lietuvoje 
gyvena beveik 600 tūkstančiai 
pensijinio amžiaus žmonių. Sen-
atvės pensijoms per metus Lietu-
voje išmokama 5,5 milijardai litų. 
Senatvės mėnesio pensija Lietu-
voje siekia 823 litus. Pažiūrėkime, 
kaip gyvena mūsų kaimynai. 
Lietuvos pensijų fondų valdyto-
jų surinkti duomenys rodo, kad 
Lenkijoje pensininkai gauna 
beveik dvigubai daugiau: 1492 
litus, Čekijoje 1412 litus, Slova-
kijoje 1208 litus. Mane labai ste-
bina pensijų dydžio nevienodu-
mas Lietuvoje. Abejotinas tas 
didesnių pensijų mokėjimas 
valstybinių nuopelnų turintiems 
asmenims. Tokių Lietuvoje tu-

rime apie 100 tūkstančių. 
Daugelis tų, kurie gauna pen-

sijas su priedais, tikrai nestovėjo 
Sausio tryliktosios naktį Vilniu-
je prie televizijos bokšto ar Balti-
jos kelyje susikabinę rankomis. 
Užtat jie dabar ramiai gyvena ir 
nesuka sau galvos dėl pinigų sty-
giaus. Tarp jų pensijas susitvarkė 
ir Kovo 11-osios akto signatarai, 
kurie kas mėnesį gauna papildo-
mus 2764 litus. O tie tikrieji 
vargšeliai, kurie stojo prieš tank-
us, taip ir liko su ta be priedų... 
Rašydamas prisiminiau vieną 
anekdotą apie pensininkus. 

- Ar girdėjote? Pensininkams 
suteiktos papildomos lengvatos. 

- Kokios? 
- Dabar jie gali stovėti po kra-

no strėle, vaikščioti bėgiais ir 
pereiti gatvę degant raudonai 
šviesoforo šviesai. 

Nebereikalingi pensininkai 
Lietuvos respublikos valstybes 
valdžiai. Apie pensijas pateikiau 
tik keletą faktų, kurie atspindi 
tikrają esmę. Nuo 2026 metų 
galėsime girtis, jog Lietuvoje 
mažiau visu 100 tūkstančių pen-
sininkų ir esame jaunėjanti val-

stybė. Pensininkų sąskaita sutaupy-
tais pinigais galės paremti NATO 
ir išsiųsti į Afganistaną ar į kitas 
šalis daugiau kareivėlių, kurie at-
liks "taikos" misijas. 

Rytų šalyse senyvo amžiaus 
žmonės gyvena kartu su savo vai-
kais ir anūkais. Japonijoje senyvo 
amžiaus žmogus yra labai gerbia-
mas visuomenėje. O Lietuvoje 
norime jais kuo greičiau atsikra-
tyti... Pas mus dabar sparčiai pop-
uliarėja pensionatai , senelių 
prieglaudos namai. Visa šita mada 
ateina iš ten, iš Europos sąjungos. 
Pagalvokite, jeigu jūs gyventumėte 
su seneliais, tėvais kartu viename 
name. Visur važiuotumėte viena 
mašina, valgyti gamintumėte vienu 
kartu visiems. Kiek sutaupytumėte 
dujų, elektros, už šildymą. Gyven-
dami kartu senoliai mūsų augan-
čioms kartoms perduotų daug 
naudingų žinių. O dabar žinias 
vaikai gauna tik iš knygų mokyk-
lose, televizorių, interneto. 

Ar čia mes nusprendėme, kad 
senolių išmintis nebenaudinga 
ateinančiai kartai ar tai eilinį kartą 
nusprendė už mus? 

Paskendę iliuzijose 
Nepabijosime parašyti skaičių 

97. Tai skaičius kuris nurodo pro-
centą-žmonių, kurie gyvena iliuz-
ijoje. Pradėkime nuo ryto kuris 
daugeliui prasideda nuo 7 valan-
dos. Rašau apie miesto žmonių 
„gyvenimą". Prabudęs miesto žmo-
gus puola gerti kavos ar arbatos o 
kai kurie vandens. Arbata dažniau-
siai būna ne arbata, o skonio aro-
matizatoriais nuodai pagardinti 
dažais (vaisinė). Tie kurie gerią 
natūralią ne tampakso maišeliuose 
į 97 skaičių nepatenka. 

Kava, be jos daugelis jaučiasi 
nepabudę, todėl šio narkotiko 
dozės negavęs žmogus tiesiog visą 
dieną gali būti apdujęs. 

Pusryčiams turbūt daugelis susi-
teps sumuštinį ar išsivirs, o gal ir 
išsikeps kiaušinių. Kiaušiniai tur-

būt rudi, su rudo pigmento prie-
dais kuriuos duoda vištagyviams 
fermose, kad kiaušiniai būtų 
rudi. Batonas ar duona iš „nu-
rondapintų" grudų su gausa kon-
servantų (paukščiai nelesa!!!). 

Esmė ta, kad maisto miestiečio 
šaldytuve dažniausiai nėra, nes 
parduotuvėse mieste jo tiesiog 
nebūna. Tai ką miestiečiai valgo 
yra tiesiog pašaras arba nuodai 
maisto pavidale. 

Papusryčiavę daugelis vyksta 
vergauti, vergauti savo noru, o 
pakeliui dar užveža savo atžalas 
palikti į kvailinimo įstaigas. 

Pavergavęs 8 valandas miesti-
etis t raukia namo, pakeliui 
užsukdamas į parduotuvę apsip-
irkti nuodų kurie jam atstoją 
maistą. Eidamas iš parduotuvės 

dažnas užsuka ir į vaistinę, nes 
prisivalgius nuodingo maisto 
reikia vaistų - dar stipresnių 
nuodų. 

Grįžę namo po sunkios ver-
gavimo dienos, dažniausiai no-
risi pailsėti. Ilsisi miestiečiai prie 
te levizor iaus , o te is ingiau 
smegenų plovimo mašinų. Pra-
siplovę smegenis ir prisiklausę 
„žinių", o teisingiau naujienų-pli-
atkų, nes žiniomis tai ką rodo 
per televiziją nepavadinsi. Tel-
evizija parodo kur koks politikas, 
o teisingiau sistemos vergas 
kažką nuveikė prieš savo Tautą, 
to pats jau nebegalėdamas su-
prasti . Jeigu tai vadinamos 
gyvenimo žinios, tada užduokite 
klausimą kur jas savo gyvenime 
tas įgautas žinias panaudosite. 

Daugelis vakarus leidžia su 
taure vyno, alaus buteliu ar kitu 
smegenų tirpikliu. Žinoma prie 
vyno tie kurie yra aukštesni ver-
gai su aukštaisiais prikanda ir 
sūrio pavidalo nuodų, o tie kurie 
mėgsta alų prikanda čipsus pa-
gamintus iš nuodų kalibravimo 
trąšomis išgautu dydžiu panašiu 
į bulves. Ar tai yra gyvenimas? 
Ne tai yra degradavimas ir 
gyvenimas iliuzijose. Nevardin-
sime kvailų madų kurias privalo-
ma mieste gainiotis ir leisti 
užvergautus popierėlius... 

Nerašysime, kaip miestiečiai 
serga ir pilnos vaistinės dėl to, 
kad valgo pašarus, o ne maistą. 
Nerašysime ir apie mokslą, uni-
versitetus kurie žmogų atjungia 
nuo realybės ir į galvas prikiša 
visai nereikalingų dalykų. Ner-
ašysime ir apie religiją kuri pri-
tikina žmogelius šizofreniškomis 
„tiesomis". Nerašysime ir apie 
demokratiją kuri yra tiesiog 

niekas. 
Miestas tai dirbtina mirties suku-

rta aplinka, kurioje žmogus būda-
mas kurėjo kurinys yra tiesiog 
pasmerktas degraduoti, o ne kur-
ti. 

Esmė ta, kad atsikėlę dieną pra-
leidžiate tuščiai vergaudami tam, 
kad gauti beverčius popierėlius, už 
kuriuos nusipirksite beverčių dai-
ktų . 

Ar susimąstėte kada, kad Jūsų 
tuštybėmis paremtas gyvenimas 
programuojamas ir tie kurie jį Jums 
programuoja šiltai sėdi ten kur 
karvės su skambaliukais laksto. 

Ką daryti? Tie kurie supratote, 
kad gyvenate iliuzijoje grįžkite ant 
žemės, ant tikros žemės į kaimą, į 
sodą auginkitės savo maistą, 
kurkite ir būkite kūrėjais... 

Būkime vieningi inf. 

Užteks melo, žmonės privalo žinoti tiesą. Prisidėti gali kiekvienas! 
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Kas pripiešė mums ir mūsų kaimynams trispalvių? 
Būkime vieningi inf. 

1918 m. vasario 16 d. paskelbta 
apie Lietuvos valstybės atkūrimą. 
Lietuvos Taryba savo posėdyje 
1918 m. vasario 16 d. vienu balsu 
nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos 
ir kitų valstybių vyriausybes šiuo 
pareiškimu: Lietuvos Taryba, kaip 
vienintelė lietuvių tautos atstovybė, 
remdamasi pripažintąa tautų ap-
sisprendimo teise ir lietuvių 
Vilniaus konferencijos nutarimu 
1917 m. rugsėjo 18-23 d., skelbia 
a t s t a t a n t i n e p r i k l a u s o m ą 
d e m o k r a t i n i a i s p a m a t a i s 
sutvarkytą Lietuvos valstybę su 
sostine Vilniumi ir tą valstybę 
atskirianti nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis. 

D r a u g e Lie tuvos Ta ryba 
pareiškia, kad Lietuvos valstybės 
pamatus ir jos santykius su kitomis 
valstybėmis privalo galutinai nus-
ta tyt i kiek ga l ima greič iau 
sušauktas Steigiamasis Seimas, 
demokra t in iu būdu visų jos 
gyventojų išrinktas. Lietuvos Ta-
ryba pranešdama apie tai vyriaus-
y b e i , p r a š o p r i p a ž i n t i 
nepriklausomą Lietuvos valstybę. 

Jei LIETUVOS TARYBA 
paskelbė kažką atstatanti, tai 
teisiškai ji turėjo atstatyti LDK. 
Įdomu tai, kad tuo metu Lietu-
voje veikė masoniška ložė LIETU-
VA ir oficialiai žinoma, kad ke-
tur i Nepriklausomybės Akto 
signatarai buvo šios ložės nariai 

- JONAS VILEIŠIS, JURGIS 
ŠAULYS, DONATAS MALIN-
AUSKAS ir M Y K O L A S 
BIRŽIŠKA. 

Kokia buvo masonijos įtaka 
tuometiniam Lietuvos tautin-
iam politiniam gyvenimui? 

Tas pats Jonas Vileišis 1919 m. 
buvo „paskirtas" Lietuvos pasi-
unt iniu JAV Vincas Krėvė-
Mickevičius, tautininkų sąjungos 
ir partijos programos kūrėjas, 
buvo tos pačios masonų ložės 
LIETUVA narys. 

Na, tai, kad masonijos atstovas 
Mykolas Sleževičius buvo trijų 
Lietuvos vyriausybių vadovas, o 
masonas Vladas Jurgutis buvo 
Lietuvos Banko organizatorius, 
arba neoficialiai vadinamas „lito 
tėvu", daug pasako. Beje, 1997 
m. Vlado Jurgučio vardas suteik-
tas Palangos vidurinei mokyklai. 
Atkurtoji valstybė deklaravo 
sieksianti nustatyti savo būsimas 
sienas remdamasi etnografiniu 
principu. 

1918 m. bandyta atkurti Li-
etuvoje monarchiją (žr. Mind-
augas II), tačiau tų metų lapkritį 
galut inai apsispręsta dėl 
respublikos. 

Respublika Lietuvą paskelbė 
1920 m. gegužę susir inkęs 
Steigiamasis Seimas. 1918 m. 
lapkričio 18 d. Rygoje susirinku-
si iš įvairių politinių partijų 
atstovų sudaryta Latvijos tautos 
t a r y b a p a s k e l b ė š a l i e s 
nepriklausomybę. Formuoti 

pirmąją Latvijos vyriausybę buvo 
pavesta Karliui Ulmaniui. 1920 
m. gegužės 1 d. susirinko Latvi-
jos Steigiamasis Seimas (150 
deputatų), kuris dirbo iki 1922 
m. lapkričio. 1922 m. vasario 15 
d. buvo priimta Latvijos Respub-
likos Konstitucija. Po diskusijų 
dėl valstybės santvarkos buvo 
atmestos idėjos dėl dviejų rūmų 
parlamento ir Latgalos autonom-
ijos. Nuo 1918 iki 1934 m. Lat-
vijoje pasikeitė 18 vyriausybių. 
1934 m. prasidėjo K. Ulmanio 
rež imo, k u r i a m būd ingas 
didesnis piliečių laisvių varžymas, 
nei kaimyninėse Lietuvos ir Es-
tijos diktatūrose, laikotarpis. 

Estija nepriklausomybę 
paskelbė 1918 m. vasario 24 d., 
n o r s n e t r u k d o m a i k u r t i 
nepriklausomą respubliką kliudė 
vokiečių okupacija, trukusi nuo 
1918 m. vasario iki lapkričio. Po 
Vokietijos kapituliacijos Pirma-
jame pasauliniame kare 1918 m. 
lapkričio 11 d. savo veiklą atnau-
jino Estijos Laikinoji Vyriausybė, 
vadovaujama Konstantino Petso. 
A n t r o j o p a s a u l i n i o ka ro 
pradžioje 1940 m. birželio 
mėnesį, pagal ankstesnį SSRS 
susitarimą su Vokietija, šalį oku-
pavo Sovietų Sąjunga, o po 
mėnesio buvo paskelbta Estijos 
Sovietų Socialistinė Respublika. 

1940 m. rugpjūčio mėn. Estija 
prijungta prie Tarybų Sąjungos. 
Nuo 1941 iki 1944 m., kai šalis 
buvo okupuota vokiečių, Estija 
buvo pavaldi Ostlando generalin-
iam komisariatui ir patyrė Trečiojo 
Reicho genocidinę politiką. 

Lietuviai, latviai, estai tar-
pusavyje nepriklausomybių ned-
erino. Kyla toks jausmas, kad 
kažkas už mus paderino - ir pa-
derino taip, kad šiandien dar 
jaučiamos tų derinimų pasekmės, 
o ir vėliava buvo mūsų iki tol ne 
trispalvė raudona su baltu vyčiu. 
Keisti datų sutapimai... 1991 m. 
rasite daug skirtumų? 

Homoseksualų ir lesbiečių mirties matematika: 1 + 1 = 0 
Vaidas Lekstutis 

Nualintai, išprievartautai, apvog-
tai Lietuvių tautai jau gresia ir 
visiškas išnykimas. Liberalizmo 
naikinimo mašina jau įgavo pagreitį 

ir ją sustabdyti reikia labai daug 
jėgų, o svarbiausia - suvokimo 
ir tiesos žinojimo. 

Šimtus metų skaičiuojančią 
Tautą su turtingomis tradicijomis, 
papročiais, vertybėmis norima 

išnaikinti į pagalbą pasitelkus 
iškrypėlišką pasaulėžiūrą ir ver-
tybes. Keista, kai žmonės 
nebežino ir nebesuvokia, kas yra 
šeima, kas yra Tauta ir kad be 
gausios šeimos Tauta yra progra-

muojama išnykimui. Vieni sa-
palioja, kad šeimą gali sudaryti 
vieniša mama su vaiku. Kitiems 
atrodo, kad du vyrai, auginantys 
vaiką, yra šeima, o tretiems - kad 
dvi moterys taip pat gali sudar-

yti šeimą. Moteris, viena auginan-
ti vaiką, yra iširusios šeimos pavy-
zdys, o jeigu jos ir nebuvo, tai yra 
tikrų tikriausia paleistuvystė. Su 
dabar formuluojama pasaulėžiūra 
žmonėms tai atrodo nesąmonė, o 
kai kurie tai palygins su akmens 
amžiumi... 

Žinoma, apie telegoniją rašyti 
jau neverta, nes kaip straipsnio 
autorius būsiu išjuoktas ir išdėtas 
į šuns dienas. 

Tad kas ta šeima, kokia ji turėtų 
būti? Mūsų protėviai šimtus metų 
tai žinojo, o dabartinė visuomenė 
to nebežino - tai yra didžiausia 
problema ir tą nežinojimą ap-
sukrieji suranda kuo užpildyti... 

Gėjų, lesbiečių paradai. Kas tai? 
Kodėl jie nori pademonstruoti savo 
iškrypėlišką pasaulėžiūrą? Taigi 
mūsų Lietuvių ir kitų tautų išlikimą 
sprendžia šeimos, tikros šeimos 
- vyras, moteris ir vaikai. 

Pabandykime paskaičiuoti: 
d a b a r t i n ė p e r š a m a vakarų 
iškrypėliška pasaulėžiūra veda į 
išnykimą ir susinaikinimą. Vyras 
+ vyras = 0 , moteris + moteris = 
0. Tai yra mirties matematika ir 
suskaičiuoti gali net tie, kurie moka 
skaičiuoti iki 10. O gal jau nebe-
moka? 

Gyvybės matematika ir Tautos 
išsigelbėjimas yra vyras + moteris 
= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir daugiau, 
tai visai neseniai buvo visiems 
aišku. 

Daugelis pradės verkšlenti, kad 
d a b a r t i n ė m i s s ą l y g o m i s 
neįmanoma išauginti tiek vaikų ir 
t. t., o kokios gausios šeimos buvo 
per karą? Moterys suprasdavo, kad 
jos yra TAUTOS išlikimo garantas. 

Ir dar - su blaivia Tauta taip 
nepasielgtų... 

Užteks melo, žmonės privalo žinoti tiesą. Prisidėti gali kiekvienas! 
Parama laikraščiui LT747180500002700087 "Šiaulių bankas" Banko kodas (BIC/SWIFT) CBSBLT26 
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Karti tiesa apie alų, arba Legalus tautos naikinimas 
Parengta pagal dr. Ivano Klimen-

ko paskattą medicinos darbuoto-
jams 

Šiame straipsnyje pateikiama 
išsami informacija apie alų ir jo 
poveikį žmogui. Visos toliau min-
imos pasekmės kyla ir nuo nedide-
lio vartoto alaus kiekio. Turite tai 
suvokti, kitu atveju, tai, ką perska-
itysite, neturės prasmės. 

Nepaisant to, kad alus seniai 
žinomas, o apyniai kultivuojami 
apie 1000 metų, iki šiolei neaišku, 
kaip tas „gėrimas" veikia žmogaus 
organizmą. Viena vertus, galima 
perskaityti daugybę odžių alui, 
pasibaigiančių rekomendacijoms 
vartoti alų nėščioms, krūtimi mait-
inančioms moterims, duoti alų 
kūdikiams, „kad geriau miegotų". 
Daug nekalbėsime apie esančio 
aluje alkoholio poveikį, o susto-
sime prie kitų aspektų: alaus mėgė-
jų lytinės sferos sutrikimų, aluje 
esančių psihoaktyvių ir narkotinių 
medžiagų bei alkoholio rūgimo 
šalutinio junginio - fuzelio. 

Vyriškos moterys ir moteriški 
vyrai. Buvo seniai pastebėta, kad 
alkoholinių gaminių vartojimas 
sukelia vyrų feminizaciją ir moterų 
muskulingumą, t. y. vyrams at-
siranda kai kurie moterų požymi-
ai ir išsivysto impotencija, o 
moterys tampa vyriškomis - ši-
urkštėja balsas, charakteris, at-
siranda veido plaukuotumas. Iš 
visų šiuo metu prieinamų alkoho-
lio rūšių būtent alus ypač neigiamai 
paveikia vyrų ir moterų lytinių 
hormonų sudėtį. Apynių spurgos, 
vartojamos suteikti alui specifinį 
kartumo skonį, turi 8 prenilnarin-
genino (8-PN) - medžiagos, 
priklausančios fitoestrogenų klasei 
(fito rodo sąsają su augalais, estro-
genas - moters lytinis hormonas). 

Panašūs junginiai atrandami ir 
kai kuriuose kituose augaluose, 
p pavyzdžiui, raudonuosiuose dobi-
uose, liucernoje. Liaudies medici-
na seniai žinojo tą reiškinį, ir pie-
menys rūpinosi , kad galvijai 

i 
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nesuėstų per daug tokių augalų. 
Priešingu atveju gresia bergždu-
mas, tai ir įvyko Australijoje, kai 
avių ganyklose buvo vien tik 
raudonieji dobilai. Tačiau reikia 
pažymėti, kad 8-PN savo jėga 
10-100 kartų pralenkia visus 
likusius fitoestrogenus ir pagal 
aktyvumą priartėja prie žmogaus 
hormono - estrogeno. Nuo 1999 
metų šis faktas aktyviai aptarinė-
jamas specialiojoje mokslinėje 
literatūroje, tačiau plačiam ska-
itytojų ratui ši informacija lieka 
neprieinama. 

Kas yra lytiniai hormonai? 
Lytiniai hormonai reguliuoja 
lytinių organų formavimąsi ir 
vystymąsi, antraeilių lytinių 
požymių pasireiškimą ir kai kuri-
as žmogaus elgesio sritis. Jeigu 
kalbama apie vyro ir moters skir-
tumus, tai pirmiausia jie nulemia 
tai, kad vyro organizme pagam-
ina vyrišką hormoną (testoster-
oną), o moters organizme -
moterų (estrogeną). Būtent šių 
medžiagų veikimas ir suteikia ne 
tik išorinius vyrų ir moterų skir-
tumus (be jų vidaus ir išorės 
organai iš viso nesiformuoja), 
bet ir duoda vyrui didelės rau-
menų jėgos, atitinkančios jo 
sudėjimą, veido plaukuotumą, 
vyrišką balsą ir charakterį, o 
moteriai - moterišką figūrą, vei-
do švarumą, švelnesnį balsą ir 
moterišką charakterį. 

Jeigu žmogus pradeda vartoti 
nebūdingą jam hormoną, jo 
išvaizda, balsas, charakteris 
smarkiai keičiasi. Šituo naudo-
jasi žmonės, kurie sąmoningai 
nori pakeisti savo lytinę priklau-
somybę. 

Svarbi hormonų savybė yra jų 
didelis aktyvumas net mažose 
koncentracijose. Sveikos moters 
organizme per parą pagaminama 
tiktai 0,3-0,7 mg estrogeno, kuris 
pagal svorį atitinka pusę cukraus 
kruopelės! Šito kiekio visiškai 
pakanka, kad žmogus būtų 
m o t e r i m i . V e i k i a n č i o j i 
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moteriškojo hormono koncen-
tracija pervedant į estrogenus 
viename litre alaus gali pasiekti 
0,15 mg. Vis dėlto reikia pažymė-
ti, kad aluje 90 proc. fitoestrogeno 
būna neaktyvios formos, bet 30 
proc. europiečių žarnyno mikro-
flora dirba tokiu būdu, kad hor-
moną aktyvuoja organizmo vidu-
je - plonajame žarnyne. 

Ką alus duoda vyrui? Vyras, 
vartodamas alų, savo organizme 
iš esmės pakeičia vyrišką hor-
moną į moterišką. Anksčiau vy-
riškas hormonas jam suteikdavo 
aktyvumą, valingumą, pergalės 
siekimą, norą būti lyderiu, o 
dabar mes turime bevalę, apa-
tišką būtybę, tarpinės giminės, 
sugebančią tik gulėti ant sofos ir 
bukai žiūrėti į televizorių. Vėliau 
gali atsirasti irzlumas ir niekšiš-
kumas. 

Tokios būtybės figūra taip pat 
keičiasi - išplatėja dubuo, taukai 
kaupiasi pagal moters tipą -
klubuose. Pilvo raumenys silps-
ta ir atsiranda vadinamasis alaus 
pilvas. Padidėja apaugusios 
taukais krūtinės liaukos, jos 
tabaluoja priekyje papildydamos 
šito „vyro" išvaizdą. Kai kuriais 
duomenimis, užleistais atvejais 
iš tų krūtinių sunkiasi krekenos. 

Širdis priversta kiekvieną dieną 
perpumpuoti pernelyg didelį 
kiekį skysčių, patenkančių su 
alumi, pastebimai padidėja jos 
dydis, sienelės tampa plonesnės 
ir drėblios, išorinėje pusėje apau-
ga taukais. Vystosi išeminė šird-
ies liga ir padidėja infarkto rizika, 
fizinis krūvis pakeliamas vis 
sunkiau, atsiranda dusulys. Gy-
dytojai šį s indromą vadina 
„alaus" arba „bavariška" širdimi. 

Vis problemiškiau atlikti vy-
riškas pareigas, palaipsniui vys-
tosi impotencija, moters potraukį 
pakeičia alaus potraukis. Tokiu 
būdu pasitvirtina pirmojo Vok-
ietijos reichkanclerio Bismarko 
žodžiai: „Nuo alaus tampama 
tinginiais, kvailiais ir nepajėgiais" 

(turima omenyje vyriška be-
jėgystė). 

Ką alus duoda moteriai? Moters 
organizmas veikia sudėtingiau ir 
subtiliau nei vyriškas, kiekvieną 
mėnesį hormoninis fonas iš es-
mės keičiasi ir brovimasis į šį 
subtilų mechanizmą fitoestroge-
nais ar kitais hormoninia is 
preparatais gresia rimtomis pase-
kmėmis iki pat nevaisingumo 
(kaip avims Australijoje). Nor-
malios būklės moters organizmas 
pagamina tiek estrogenų, kiek 
jam tuo momentu reikia. Jei mot-
eris geria alų, jos organizme at-
s i randa pap i ldomas kiekis 
moteriško hormono, o tai gali 
sukelti, kaip parodė bandymai 
su žiurkėmis, gimdos padidė-
jimą, gimdos ir makšties audinių 
išvešėjimą, nesaikingą išskyrų ir 
gleivių išsiskyrimą kiaušintaki-
uose, menstruacijų ciklo sutrik-
imą. 

Jeigu vyrams, vartojantiems 
alų, sumažėja potraukis priešin-
gai lyčiai, moterims priešingai 
- padidėja, o tai sukelia dishar-
moniją šeimyniniuose santyki-
uose. Ypač liūdna stebėti merginą 
su alaus buteliu vienoje rankoje 
ir cigarete kitoje, praeivių 
akivaizdoje kybančią ant kokio 
nors vaikino. Tai galima pavad-
inti „kačių ru jo j imu" , kai 
merginos lytinis potraukis tiek 
padidėjęs , kad ji p r a r anda 
būdingą kuklumą ir pradeda 
žaisti aktyvų dominuojantį vaid-
menį, įsisiūlydama vaikinui. Beje, 
tabako dumuose aptiktas visas 
spektras fitoestrogenų, o vyrams 
rūkymas sukelia impotenciją, 
išsivystančią per 10-20 metų. 
Rujojimas yra pamišimas, kai 
protas jau nepajėgus kontroliuo-
ti hipertrofuoto geidulio. Deja, 
kartais merginos priima tai kaip 
normą ir nė neįtaria, jog šio psi-
chinio sutrikimo priežastis -
alus, rūkymas ir kartu su reklama 
primetamas atitinkamas elgesio 
ir gyvenimo stilius. 

V , 

Tačiau pagrindinį smūgį alkoh-
olis s u d u o d a s m e g e n i m s , 
užmušdamas jos ląsteles ir pirm-
iausiai pažeisdamas pačias jautr-
iausias galvos smegenų žievės 
funkcijas. Tokiu būdu supaprasti-
nant problemą galima pasakyti: jei 
žmogus nori iš pradžių tapti mor-
aliniu luošiu, o jau paskui - impo-
tentu, jis geria degtinę, o jeigu 
teikia pirmenybę atbulinei sekai 
- iš pradžių impotencija, o paskui 
luošumas - geria alų. Normaliam 
žmogui nei alus, nei degtinė 
nereikalingi. 

Tačiau vyrams ir moterims, 
pamėgusiems alų, yra vilties - iš-
siskyrę visiems laikams su šiuo 
gėralu, jie savo organizmui duos 
galimybę atkurti pradinį hormon-
inį statusą ir, laikui bėgant, galės 
susigrąžinti prarastą sveikatą. Tik-
tai atsisakyti alaus tok iems 
žmonėms kartais būna labai sun-
ku. Kodėl? 

Laikas pr i s imint i apynius. 
Botanikų teigimu, artimiausias 
apynio giminaitis - kanapė, juos 
net galima sukryžminti ir gauti 
hibridą. Iš kanapių gaminami 
narkotikai - marihuana ir hašišas. 
Apynys šių narkotinių medžiagų 
irgi turi, nors ir mažesnės koncen-
tracijos. Be to, apyniai pagamina 
šiek tiek morfijaus - veikiantis 
opiumo ir heroino pagrindas. Iš 
tikrųjų aluje esantis alkoholis taip 
pat yra narkotikas, kuriam susi-
formuoja nesveikas potraukis -
tokia Pasaulio sveikatos organ-
izacijos nuomonė, patvirtinta 1975 
metais. Potraukis alui formuojasi 
nežymiai ir greičiau, nei kitiems 
alkohoho gaminiams, o gydoma 
alaus priklausomybė dar sunkiau 
nei įprasta. Tokiu būdu suskirsty-
dami narkotikus į „startinius" ir 
„pribaigiančius", tabaką ir alų 
priskirsime startiniams narkoti-
kams. Alus ypač pavojingas tuo, 
kad būtent jį vartoti priprantama 
labai ankstyvame amžiuje - prie 
alkoholio pripratinami net vaikai 
iki 7 metų. Ši aplinkybė turi ypač 
negatyvų poveikį tolimesniam 
paauglio protiniam, fiziniam ir 
lytiniam vystymuisi. 

Keli žodžiai apie tai, kaip gam-
inamas tradicinis alus. Alkoholio 
rūgimas vyksta panaudojan t 
miežinį salyklą, kurio anglia-
vandeniai alaus mielėmis perdir-
bami į etilo spiritą. Tačiau be eti-
lo spirito mielės išskiria dar daug 
kitų medžiagų - didelį spiritų 
(metilo, propilo, izo-amilo ir kitų) 
rinkinį, sudėtingus eterius, alde-
hidus, ketonus - visa tai, kas vad-
inama fuzeliais. Kaupiantis šiems 
nuodams ir etilo spiritui mielės 
žūsta, nes aplinka tampa netinka-
ma tolimesniam jų gyvenimui. 
Pagamintas alus realizuojamas 
vartotojams, kartais net nefiltruo-
tas nuo šių mikroorganizmų palai-
kų. 

Geriau alus ar degtinė?Įsivaizdu-
okite, jums reikia pasirinkti - kris-
ti nuo namo stogo arba nušokti 
nuo tilto. Ką pasirinktumėte? Tur-
būt nei vieno, nei kito, nes abu 
keliai būtų jums pražūtingi . 
Panašiai yra ir su alkoholiu. 

Liaudis teisingai sako: „Alus -
ne degtinė". Tikrai, savo tok-
sikologiniu apibūdininimu alus, 
įskaitant suvartojimo kiekį, žymi-
ai blogesnis už degtinę, net 
blogesnis už naminukę! 

(tesinys kttame puslapyje) 
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Juk degtinės gamintojai jos 
paruošimui naudoja specialiai 
išvalytą spiritą. Nors spiritas - tai 
nuodas, ardantis smegenis, bet jie 
didžiuojasi tuo, kad išvalo jį nuo 
fuzelių - dar toks i škesn ių 
medžiagų. Net degtindariai neišpil-
sto naminio alaus šiaip sau į bute-
lius, bet jie jį pervaro, kartu nors 
iš dalies spiritą išvalo nuo sunkių-
jų fuzelio komponentų. Degtinės 
sudėtyje f / z a i a i negali viršyti 3 
mg/l, o aluje šie toksinai sudaro 
50-100 mg/l! Būtent dėl to apsin-
uodijimas alumi būna sunkesnis. 
Tačiau aluje fuzelio skonis silpnai 
juntamas, nes jį permuša special-
iai tenai dedamas apynių kartumas. 
Įdomu pažymėti, kad apynių spur-
guose taip pat yra kai kurių 
aukštesniųjų spiritų, bet to, kai 
kurie iš jų stipriai paveikia smegenų 
darbą. 

Alus ir medicina. Didelės apim-
ties tyrimų apie alaus poveikį 
žmogaus organizmui iki šiol nėra 
atlikta, o tai ir suprantama, at-
sižvelgiant į abiejų pusių kovą. 
Visgi yra duomenų, kad alaus var-
tojimas 30 proc. padidina galimy-
bę išsivystyti krūties vėžiui, ir 
visiškai nepriklausomai nuo išgeri-
amo alaus kiekio. 

Alus sukelia daugybę akių ligų. 
Kataraktos ir makulopatijos (gel-
tonosios dėmės distrofija, suke-
lianti apakimą) išsivystymo pavo-

jus padidėja 1 , 5 - 3 kartus, o 
rūkymas dar labiau padidina 
negatyvų poveikį. 

Išnagrinėkime kai kuriuos ža-
lingus patarimus, klajojančius po 
„gydytojų" knygeles. 

Patarimus nėščioms moterims 
vartoti alų galima neperdedant 
laikyti nusikalstamais ir šiuolai-
kinė medicina tokių rekomen-
dacijų niekada neduoda! Alko-
holis, greitai pa tekdamas į 
vaisiaus kraujo sistemą, gali par-
odyti savo mutacines savybes ir 
sukelti rimtų sutrikimų besivy-
stančiuose kūdikio organuose ir 
sistemose. Tyrinėjimai taip pat 
parodė, kad alaus vartojimas 
paveikia vyriškų ir moteriškų 
hormonų kiekį vaisiaus vande-
nyse, o naujagimio svoris žymi-
ai sumažėja. 

Alus gali padidinti maitinanči-
oms moterims pieno kiekį, tačiau 
šiuo atveju kūdikis jau nuo 
pirmųjų gyvenimo dienų gauna 
alkoholį kartu su motinos pienu, 
o tai labai negatyviai veikia jo 
organų vystymąsi ir kūdikiui 
„padovanoja" polinkį į alkohol-
izmą. 

Kartais galima rasti patarimą 
duoti kūdikiui valgomąjį šaukštą 
alaus, kad geriau miegotų - ir tai 
tikrai padeda. Tačiau nekalbant 
apie pašalines narkotines medžia-
gas, reikia pažymėti spirito pov-
eikį kūdikiui. Etanolis kūdikio 

organizmą veikia 5 kartus stipr-
iau, reikia atsižvelgti, kad jo 
svoris 12-15 kartų mažesnis už 
jo mamos svorį, taigi ši 15 g alaus 
dozė atitinka 1 litrą suaugusiųjų 
dozės. Jeigu jo mama dar nėra 
svaigalų gėrimo gerbėja, ji gali 
įsivaizduoti apsvaigusią, šleikščią 
būklę, kurią jai būtų sukėlęs litras 
alaus, išgertas iš karto ir be 
užkandžio. Net vienas toks eks-
perimentas yra pasityčiojimas iš 
kūdikio, o jei jauną mamą girdy-
tume per prievartą mėnesį ar du, 
tai jai beliktų tiesus kelias į 
narkologinį dispanserį - ji jau 
būtų alkoholikė. 

Kodėl žmonės geria alų? Šio 
gėrimo mylėtojai sako, kad jiems 
patinka jo skonis. Tačiau daugu-
ma žmonių prisimena, kad iš 
pradžių jiems nepatiko alaus 
skonis, net atrodė bjaurus, bet 
jie palaipsniui priprato. Tai gal-
ima palyginti su pirmu užtrauk-
tu cigaretės dūmu - iš pradžių 
bjauru, bet nugalint save formu-
ojasi potraukis. Daugelis alaus 
mėgėjų atsisako vartoti nealko-
holinį alų, remdamiesi tuo, kad 
jis yra blogesnio skonio, tačiau 
darant testus su uždengtomis 
etiketėmis jie neatskyrė nealko-
holinio alaus nuo įprasto. Tad 
kodėl žmonės geria alų? Iš 
pradžių geria, nes nori atrodyti 
suaugę, o paskui jį geria tik todėl, 
kad jame yra alkoholio. 

FAKTAI 
• Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje 2012 m. pardu-

ota 288 mln. litrų alaus. 
• Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, 2012 m. 829 

asmenys pirmą kartą užregistruoti susirgę alkoholine psichoze ir 1,7 
tūkst. asmenų - lėtiniu alkoholizmu. 2012 m. pabaigoje gydymo 
įstaigų apskaitoje iš viso buvo 3,6 tūkst. asmenų, sirgusių alkoholine 
psichoze, ir 51,7 tūkst. - lėtiniu alkoholizmu. Palyginti su 2011 m., 
sergamumo alkoholine psichoze rodiklis išaugo 19,9 procento, lėti-
nio alkoholizmo - 19 procentų, ligotumo rodikliai išaugo atitinkamai 
10,5 ir 0,7 procento. 

• Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 
praėjusiais metais dėl alkoholio vartojimo mirė 930 žmonių. 

• Dažniausios alkoholio vartojimo sukeltos mirties priežastys buvo 
alkoholinė kepenų liga (47,8 proc.), atsitiktinis apsinuodijimas alko-
holiu (28,8 proc.) ir alkoholinė kardiomiopatija (14,7 proc.). 2012 m. 
vyrų mirtingumas dėl alkoholio vartojimo buvo 3,7 karto didesnis 
negu moterų. 

• Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2012 m. 9,8 tūkst., arba 
beveik ketvirtadalį (22,7 proc.), ištirtų nusikalstamų veikų padarė 
neblaivūs asmenys. Palyginti su 2011 m., tokių nusikalstamų veikų 
skaičius išaugo 88,3 procento. 

• Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos duomenimis, 2012 m. užregistruoti 535 kelių eismo 
įvykiai dėl neblaivių asmenų kaltės, tai yra kas šeštą užregistruotą 
įvykį sukėlė neblaivus asmuo. Juose žuvo 87, buvo sužeisti 853 žmonės. 
Dėl neblaivių vairuotojų kaltės pernai žuvo 27 ir buvo sužeisti 374 
žmonės. 2012 m., palyginti su 2011 m., neblaivių asmenų sukeltų 
kelių eismo įvykių padaugėjo 4,9 procento. 

• Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie So-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2012 m. pabai-
goje savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių socialinės rizikos šeimų 
apskaitoje buvo 5,1 tūkst. girtaujančių šeimų. 

Broliai, kam mums jungti nemalonumą su nenauda ir žala? 
Koks Jūsų vaidmuo šiuose įvykiuose? Kiekvienas sprendžia 
pats. 

Skiepyti vaikai serga 500 % dažniau, nei neskiepyti 
Pasitvirtino įtarimai tų žmonių, 

kurie su nerimu žvelgia į savo vai-
kų skiepijimą. Neseniai atliktas 
didelio masto tyrimas patvirtino 
kitų nepriklausomų stebėjimų re-
zultatus, kaip buvo lyginami skie-
pyti ir neskiepyti vaikais. Visi jie 
rodo, kad skiepyti vaikai serga nuo 
dviejų iki penkių kartų dažniau, 
negu neskiepyti. 

Iš pradžių naujausi tyrimai, kurie 
vyksta iki šiol, lygino neskiepytų 
vaikų sveikatos rodiklius su rezu-
ltatais vokiečių nacionalinio tyri-
mo sveikatos apsaugos srityje, kurį 
atliko KiGGS ir kuris aprėpė dau-
giau kaip 17 000 iki devyniolikos 
metų amžiaus vaikų. Tyrimus ini-
ciavo klasikinis homeopatas An-
dreasas Bachmairas (Andreas 
Bachmair). 

Informaciją apie amerikietišką 
Bachmairo tyrimų programos 
atšaką galima surasti tinklalapyje 
VaccineInjury.info, kuris kviečia 
skiepytų vaikų tėvus dalyvauti 
stebėjimuose. Šiuo momentu at-
sišaukė daugiau kaip vienuolika 
tūkstančių respondentų, daugiau-
siai iš JAV. Kiti tyrimai atliko stebė-
jimus mažesnėse šeimų grupėse. 

Tačiau rezultatai buvo vienodi. 
Savaime aišku, nė vieno iš šio tyr-
imo nenušvietė pagrindinės žini-
asklaidos priemonės. Nė vieno 
tyrimo neparėmė lėšomis Susir-
gimų kontrolės ir profilaktikos 
centrai (Centers for Disease Con-
trol and Prevention), Pasaulio 
sveikatos organizacija (World 
Health Organization) arba kokia 
nors kita nacionalinė ar tarptautinė 
sveikatos apsaugos organizacija 
arba medicinos grupė. 

Jos nedrįsta objektyviai lyginti 
sveikų neskiepytų vaikų su tais, 
kurie buvo paskiepyti, nes šitaip 

rizikuotų nutraukti savo skiepi-
jimo maniją. Visi tyrimai buvo 
sufokusuoti daugiausiai ties vai-
kų susirgimais, kurie kildavo 
tuomet, kai vaikai paūgėdavo. 

Nebuvo nagrinėjami skiepai, 
kurie tapo mirties ar sveikatos 
sutrikimų priežastimi, kadangi 
JAV labai nedaug (apie penkis 
procentus) žmonių kreipėsi į 
pranešimų apie vakcinacijos, 
turėjusios negatyvias pasekmes, 
programą (Vaccine Adverse In-
j u r y R e p o r t i n g System). 
Priežastys, dėl kurių žmonės 
nesikreipia į VAERS: 

•Tai sudėtinga sistema, kuri 
atitraukia gydytojus nuo jų dar-
bo; 

•Dauguma tėvų apie ją nežino; 
• Ats ižve lg iama t ik ta i į 

negatyvias reakcijas, kuris at-
siranda tiesiogiai po skiepijimo; 

•Kadangi VAERS yra sava-
noriška programa, dauguma 
gydytojų nenori imtis atsakomy-
bės už negatyvias vakcinavimo 
pasekmes ir toliau neigia skiepų 
pavojingumą. 

Rezultatas: netgi pačios baisi-
ausios reakcijos į skiepus pri-
pažįstamos retai ir nenoriai, o 
ilgalaikės problemos su sveikata, 
kurios atsiranda dėl skiepų, net-
gi nenagrinėjamos, kadangi 
manoma, jog jos neturi su skie-
pais nieko bendra. 

TRUMPA ĮVAIRIŲ TYRIMŲ 
APŽVALGA. Vaikiški susirgimai, 
kurie dažniausiai sutinkami ne-
priklausomų tyrimų metu: ast-
ma, pasikar tojant i angina, 
chroniškas bronchitas, sinusitas, 
alergija, egzema, ausų infekcijos, 
diabetas, miego sutrikimai, en-
urezė, disleksija, migrena, hiper-
aktyvumas, epilepsija, depresija 

ir sulėtintas kalbos bei motorin-
ių įgūdžių vystymasis. 

1992 metais Naujosios Zelan-
dijos grupė, pasivadinusi Immu-
nization Awareness Society 
(IAS), ištyrė 245 šeimas, kuriose 
iš viso buvo 495 vaikų. Vaikai 
buvo suskirstyti į dvi grupes: 
skiepyti (226) ir neskiepyti (269). 
Aštuoniasdešimt vienoje šeimo-
je buvo tiek skiepytų, tiek nesk-
iepytų vaikų. Skirtumas tarp jų 
buvo kardinalus, tarp neskiepy-
tų vaikų sergamumas įprastomis 
vaikų ligomis buvo žymiai 
mažesnis. 

Pagal kito tyrimo, atlikto Nau-
jos ios Ze land i jo s mies te 

Kraičesteryje, rezultatus, tarp 
vaikų, gimusių nuo 1977 ir vėliau, 
nė vienas neskiepytas nesirgo 
astma, kai tuo tarpu beveik 25% 
skiepytų iki dešimties metų jau 
gydėsi nuo šio susirgimo. 

Šiuo metu tebevykstančio 
Bachmairo tyrimo tinklapyje 
VaccineInjury.info daugelyje 
tėvų, neskiepijusių savo vaikų 
komentaruose kalbama apie skie-
pų pavojingumą ir išreiškiamas 
pageidavimas išugdyti tikrą im-
unitetą natūraliu keliu. 

Imunologijos mokslų daktarė 
Tatjana Obuchanyč, knygos 
"Vaccine Illusion" autorė, pasi-
sako prieš dogmas, kurias įkala 

švietimas ir aplinka. Ji tvirtina, kad 
ne vakcinos suformuoja tikrą im-
unitetą bet kuriam susirgimui. Jį 
suformuoja pati rizika susirgti, 
nesvarbu, persirgote jūs, ar ne. 

Tikriausiai patį masiškiausią šiuo 
metu vykdomą tyrimą organizavo 
Timas O'Ši (Tim O'Shea) iš 
Kolumbijos apygardos, "Vaccina-
tion is Not Immunization" autori-
us. Neskiepytų vaikų tėvai pa-
p r a s č i a u s i a i s i u n č i a j a m 
elektroninius laiškus, kur lygina 
savo vaikų sveikatą su skiepytų 
vaikų iš pažįstamų ir draugų šeimų, 
sveikata. 

Būkime vieningi inf. 

Užteks melo, žmonės privalo žinoti tiesą. Prisidėti gali kiekvienas! 
Parama laikraščiui LT747180500002700087 "Šiaulių bankas" Banko kodas (BIC/SWIFT) CBSBLT26 
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Kas kaltas dėl. to, kad. mes šiandien taip gyvename? Nuomonės 

Visi iš vieno katilo - po-
zicija ir opozicija. Sunku ką 
nors įvardinti konkrečiai kas 
kaltas. 

Kostas ir Raimundas 
Visi mes kalti. Kubilius, Landsbergis. Viską sugriovė Landsbergis, 

Kubilius. Yra dar toks Razma. Anksčiau jie buvo komunistai-raudo-
nieji. Dabar jie persivertė ir komunistai yra jų priešai. Jie su nieko 
nederina savo politikos. Varo tik savo politiką. Kalti jie ir dėl to kad 
nepalaiko draugiškų ryšių su Rusija. Dėl ko užsuko kranelį? A? 

Vitalijus. 
Valdžia. Ir ji tokia niekam neraikalinga. Kam ta valdžia? Jie neturi 

savo nuomonės. Ką jiems pasakys ES tą jie ir darys. Kalčiausi yra 
konservatoriai. 

Viktoras 
Seimas, valdžia kalta. Visi ten kalti. Seime jau yra 45 milijonieriai. 
Ir visi Tik sau dirba. Dabar įves eurą ir bus šūdas. Gausi 250 eurų, 

o kainos bus didesnės nei Europos vidurkis. Kažkada buvo parašy-
ta, kad Amerika ir Europa žudo Lietuvą. Tai taip ir yra... Kolonija 

mes... 

Mykolas. 
Man labiausiai patinka Uspas-

kichas . Jis nevynioja žodžių į 
vatą. 

Nebe^^^e valstybės. Todėl galime netekti ir žemės ^ 

Algirdas Pilkauskas 

Kai tam tikroje teritorijoje pak-
lūstama svetimųjų įstatymams ir 
direktyvoms, 

kai verčiama atsisakyti nuo žil-
iausios senovės išlikusių papročių, 

kai keičiama amžiais saugota ir 
išlaikyta vietos kalba, o mokyklose 
mokoma svetimos istorijos, 

kai vaikams aiškinama apie jų 
teises, tačiau niekur nėra pasakyta 
apie jų pareigas, ir neaišku koki-
omis priemonėmis juos priversti 
jas vykdyti, net jei jos būtų, 

kai iš vietinių gyventojų sudar-
yta kariuomenė kariauja svetur, 
o kraštą saugo kitų valstybių ka-
reiviai, 

ar galima tokią teritoriją vad-
inti valstybe? 

Ar uždaromos mokyklos, vai-
kų darželiai, ligoninės - tai val-
stybė? 

Ar suniokotų fabrikų griuvė-
siai - tai valstybė? 

Ar svetur darbams siunčiamas 
jaunimas - tai valstybė? 

Konstitucijoje įrašyta - Lietu-

vos valstybę kuria Tauta. Suve-
renitetas priklauso Tautai. 

Vienas milijonas ir dar šimtas 
penkiasdešimt tūkstančių tau-
tiečių pareikalauja, kad Ignalin-
os atominė nebūtų uždaryta. 
Atsakas - elektrinė uždaroma. 

Aštuoni šimtai penkiasdešimt 
tūkstančių tautiečių pasako NE 
naujai atominei. Atsakas - NE iš 
anksto pavadinamas patarimu/ 
konsultacija. O AE vis dar ruošia-
masi statyti. 

Dalis susipratusių tautiečių 

reikalauja neleisti svetimiems 
knaisiotis po Lietuvos žemės 
gelmes. Atsakas - kai „nuslops 
emocijos", leisti. 

Tūkstančiai žmonių prašo ištir-
ti skandalingąją pedofilijos bylą 
iki galo. Atsakas - valstybės 
lėšomis išlaikomi pareigūnai 
paryčiais įsilaužia į privačius 
namus ir atima nuskriaustą vaiką 
- tiesioginį bylos liudininką. 
Vėliau teismai išaiškina - pedo-
filijos nebuvo, tik nepaaiškina 
dėka ko ir iš kur tiek aukų šioje 
byloje, kurioje anot jų net nebu-
vo nusikaltimo sudėties - tai iš 
kur tas motyvas žudyti? 

Išvada? Išvada paprasta - Li-
etuvos valstybę tikrai kuria tauta. 
Tik Konstitucijos 2 straipsnyje, 
matyt per neapsižiūrėj imą, 
neįrašyta kokia tai tauta ar asme-
nys. Kol kas aišku tik viena - dau-
guma lietuvių, kaip ir dauguma 
čia gyvenančių rusų, lenkų ir kt. 
Lietuvos valstybės kūrimo pro-
cese tikrai nedalyvauja. 

O tie neįrašytieji (į Konstituci-
ją) jau tiek suįžūlėjo, kad PIRMĄ 
KARTĄ LIETUVOS ISTORIJO-
JE įstatymais įpareigoja vietinius 
gyventojus PARDUOTI Lietuvos 
žemę sve t imų va l s tyb ių 
piliečiams. Neva balsavome už 
tai per referendumą prieš stojimą 
į ES. Tik pamiršo paminėti, kad 
tos stojimo sutarties net patys 

nebuvo išsivertę, kai už ją balsavo 
- tai iš kur Lietuvos eiliniai pilieči-
ai galėjo tą žinoti? Visa tai vyk-
doma tam, kad atsisakę žemės, 
netektume ir prigimtinės teisės 
atkurti savo valstybę. 

P.S. tiems, kam nepatinka žodis 
- „įpareigoja". Tokiems abejojan-
tiems patartina rimtai ir atsakin-
gai įvertinti 2003m. pataisytą 
Konstitucijos 47 straipsnį ir nau-
juosius žemės mokesčius. 

Daliai tautiečių šito jau tapo 
paprasčiausiai per daug. Nebe-
galėdami ilgiau pakęsti,arba kaip 
dabar priimta sakyti - toleruoti) 
primestos padėties, kviečia visus 
- jaunus ir senus, susipratusius ir 
nesusipratusius, drąsesnius ir 
atsargesnius, visokių partijų ei-
linius ir nepartinius, kaimo ir 
miesto gyventojus, katalikus ir 
nekatalikus, lietuvius ir nelietu-
vius susiimti, susitelkti ir drauge 
ginti Lietuvos teritorinį vienti-
sumą, protėvių mums paliktą 
dirbamą ir nedirbamą žemę, savo 
ir savo ainių ateitį. 

Vardan mūsų visų, mūsų Lietu-
vos ateities atmeskime savas 
priešpriešas ir prisijunkime prie 
tų, kurie stengiasi išsaugoti bent 
jau Lietuvos teritoriją jos gyven-
tojams, piliečiams ir jų vaikams. 

Jų adresai, telefonai, žemiau 
pateiktame t rumpame video 
pristatyme. Kreipkitės - jie laukia! 

Užteks melo, žmonės privalo žinoti tiesą. Prisidėti gali kiekvienas! 
Parama laikraščiui LT747180500002700087 "Šiauliu bankas" Banko kodas (BIC/SWIFT) CBSBLT26 
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Kokia aukso vertė? 

Būkime vieningi inf. 

Auksas yra beveik bevertis, o jo 
kaina išpūstas burbulas. Įsivaizdu-
okime, kad kyla didelė krizė ir 
nebėra ko valgyti? Auksas taps 
beveik bevertis, nes nei valgyti nei 
kaip kitaip prasimaitinti iš jo 
neišeina. Leningrado blokados 
laikotarpiu už auksinį žiedą žmo-
gui pavykdavo gauti 1 kg ryžių, ir 
niekam to aukso nereikėjo, nes jis 
nevalgomas, o mirti iš bado pa-
sipuošus auksu irgi nebuvo didelio 
noro. 

Įsivaizduokime, "kažkas" pasako, 
kad koks nors plastikas brangsta 
ir yra labai vertingas. Ir visi žmonės 
ima kaupti tą plastiką, supirkinėti, 
pardavinėti. Taip jo kaina pakyla 
iki neregėtų aukštumų, bet esmė 
lieka ta pati - tai tik plastikas, jo 
neišvirsi ir nesuvalgysi, jo nepaso-
dinsi į žemę ir iš jo neišdygs vaisi-
ai. Atėjus bado metui bus galima 
suprasti kas yra valgoma o kas ne, 
kas yra vertybė, o kas ne. 

Kai kas bando sakyti, kad aukso 

vertė kyla nes jo ištekliai mažėja. 
Kai kurios valstybes saugyklos 
laiko šimtus tonų aukso jau 
daugybę metų. Bet kokia gali būti 
daikto vertė kuris guli visiškai 
nenaudojamas? Akivazdu kad 
aukso netrūksta - jo pilnos 
saugyklos ir jis niekur nenaudo-
jamas. Tai tokia pati žaliava kaip 
ir plastikas iš kurios kažką galima 
pagaminti, panaudoti, bet žmo-
gus be vargo gali apsieiti ir 
išgyventi be šių žaliavų. 

Kur investuoti? Finansų krizės 
akivaizdoje visokio plauko ek-
spertai ir konsultantai siūlo in-
vestuoti į auksą, į deimantus, į 
akcijas, į pensijų fondus, į nekil-
nojamą turtą, į JAV obligacijas, 
į eurą ar dar velniai žino kur. 

Siūlome investuoti į VAIKUS. 
Jei norite turėti aprūpintą ir orią 
senatvę gimdykite kuo daugiau 
sveikų vaikų, juos lavinkite ir 
dorai išauklėkite. Tai bus pati 
efektyviausia ir geriausia inves-
ticija. 

Mintys 
Mokslininkai nustatė - kad žmonės patiki bet kuo, kas prasideda 

žodžiais „mokslininkai nustatė". 
*** 

Auklėkime vaikus iš mažens, kad užaugę - liberalais netaptų. 
*** 

Tas kas negeria šampano tas nerizikuoja. 
*** 

Lietuvis užsienyje, tai ne Tautybė. Tai profesija. 
*** 

Įstatymas baudžia kuriam laikui, o sąžine visam gyvenimui... . 
*** 

- Tai jus negeriat? - Ne. 
- Ir nerukot? 

- Ne. 
- Ir narkotiku nevartojat? 
- M m m ^ ne, nevartojam. 

- Tai kaip jus atsipalaiduojate? 
- O mes neisitempiame^ 

*** 
Geriausia ir efektyviausia vaistinė yra tavyje pačiame. 

*** 
Tai ne situacija, tai tavo reakcija į situaciją. 

*** 
Lipdamas aukštyn, buk geras žmonėms, nes jų prisireiks kai 

nusirisi žemyn. 
*** 

Gyvenime nėra ko bijoti. Reikia tik suprasti. 
*** 

Gyvenimas - tai šventė, į kurią mes visi pakviesti. 
*** 

Sau ir kitiems tu gali pameluoti. Gyvenimui nepameluosi, - jis 
tave pasvers be svarstyklių. 

Rekomenduojame 
(svetainėje www.bukimevieningi.lt) 

R THE VICTIMS. 

• E L I V E R U S F R O M EVIL 

„Apsaukok mus nuo 
pikto" 

Dokument inis fi lmas apie 
krikščionių bažnyčios kunigą 
pedofilą Oliverį Ogreidį. Ogreid-
is buvo pavojingai aktyvus pedo-
filas. Bažnyčios hierarchai žino-
jo apie šį jo polinkį, bet daugiau 
kaip 30 metų tai slėpė ir leido 
jam tvirkinti daugybę vaikų. Taip 
šis pedofilas ir keliavo iš vienos 
parapijos į kitą, palikdamas už 
savęs šimtus savo aukų. Tiesiog 
šlykštu žiūrėti, kaip jis dabar 
vaikšto laisvėje, gyvena Airijoje 
ir šypsosi kalbėdamas apie savo 
ištvirkintus vaikus. 1993 metais 
jį nubaudė ir pasodino 14-ai 
metų, tačiau po septynerių pa-
leido. Bjauru klausyti, kaip jis 
saldžiu balseliu kalba, kaip jis 
gailisi to, ką padarė, kaip pri-
pažįsta savo nuodėmes ir nori 
atleidimo. Šiame filme ne holivu-
das, kur blogiukai miršta - čia 
realus pasaulis, kur pedofilai, 
sužaloję šimtus žmonių, vaikšto 

e. 

Kino filmas „Emigrantai" yra tarsi protestas prieš tai, 
kas šiuo metu vyksta Lietuvoje, kur emigracijos problema liečia 
kiekvieną šeimą. Filme ironijos ir sveiko humoro dėka atskleidžia-
ma skaudi šeimos tragedija. Jauna, perspektyvi mergina Monika 
planuoja savo dizainerės karjerą pradėti gimtinėje. Jos svajonėms 
pildytis padeda jos vaikinas Linas, kuris paliktas gyventi su moči-
ute, nes tėvai jau trejus metus yra emigravę į Angliją. Monikos sesuo 
Ugnė įsitikinusi, kad tik užsienyje gali susikurti savo tobulą pinigais 
persmelktą gyvenimą („šopingai, pylingai, jachtos, atostogos..."). 
Tačiau mergaičių tėvas rašytojas, praradęs darbą bei nusivylęs val-
stybe, gauna gerą pasiūlymą dirbti vieno dienraščio redaktoriumi 
Londone. Šeima turi kraustytis gyventi į Didžiąą Britaniją, o tai 
skausmingai į lemtingai įtakoja Monikos ir Lino likimus. Ta vasara 
širdyse palieka randus visam gyvenimui. 

„Kelionė į švyturio šalį" 
Nėra nė vieno žmogaus organo, kuriam nekenktų alkoholis, bet patys didžiau-

si pasikeitimai vyksta galvos smegenyse. Šitas nuodas kaupiasi smegenyse. Bokalas alaus, 
stiklinė vyno, taurelė degtinės - juose esantis spiritas kartu su krauju patenka į smegenis 
ir intensyviai ardo galvos smegenų žievę. Smegenų ardymo mechanizmas seniai žinomas ir 
labai paprastas. 

„Būkime vieningi" komanda sukūrė dokumentinį filmą apie alkoholio poveikį mums 
ir mūsų vaikams. Filmą patariame žiūrėti kartu su vaikais. 

Leidėjas 
VšĮ „Būkime vieningi" 

' El. paštas: spauda.bukimevieningi@gmail.com 
' Telefonas +37067026896 
' Internetinė svetainė: www.bukimevieningi.lt 

Leidinys leidžiamas kartą per mėnesį; 
Leidinį galite perskaityti tinklalapyje www.bukimevieningi.lt; 
Leidinyje patalpintą informaciją leidžiama perspausdinti, kopijuoti ir platinti; 
Norintys paremti leidinį tai gali padaryti svetainėje www.bukimevieningi.lt nurodytais būdais; 
Leidinys leidžiamas ne tam, kad Jums patiktų, o tam kad pasakytų jums tiesą; 
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